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REGULAMENTO DOS PARQUES DE CAMPISMO

INTRODUÇÃO
Os Parques de Campismo da Fundação INATEL são empreendimentos turísticos de acordo com
o art.º 4.º, n.º 1, alínea g), do Decreto-Lei n.º 39/2008, de 7 de Março, republicado pelo Decreto-Lei
n.º 80/2017 de 30 de junho.
Nos termos do art.º 25.° da Portaria n.º 1320/2008, de 17 de Novembro, cada Parque de Campismo
deverá dispor de um regulamento interno elaborado pela entidade exploradora, do qual deve ser
dado conhecimento à respetiva Câmara Municipal e à Federação de Campismo e Montanhismo de
Portugal.
Assim, atenta a legislação atrás referida, o art.º 27.º, alínea d), dos Estatutos da Fundação INATEL
e o Regulamento dos Parques de Campismo da Fundação INATEL em vigor, foi aprovado pelo
Conselho de Administração da Fundação INATEL, o novo Regulamento dos Parques de Campismo
da Fundação INATEL, na sua reunião de 27 de julho de 2020.

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES GERAIS
Artigo 1.º
(Âmbito)
Os Parques de Campismo da Fundação INATEL destinam-se à prática do campismo, caravanismo e
alojamento complementar, tendo em vista tornar a estadia o mais agradável possível, fomentando o
gosto pela prática do campismo e caravanismo, garantindo a segurança e igualdade no tratamento
de todos os utilizadores.

Artigo 2.°
(Direção dos Parques de Campismo)
1. A direção da atividade dos Parques de Campismo da Fundação INATEL compete ao Conselho de
Administração e será exercida pela direção respetiva e, em particular, pela Coordenação Nacional
dos Parques de Campismo.
2. A inscrição, admissão, acesso, fiscalização, controlo e funcionamento dos Parques de Campismo
é assegurado por um director, ou por um responsável que o substitua, e reger-se-á pelo presente
Regulamento, pelos normativos da Fundação INATEL e demais legislação aplicável.
3. Sem prejuízo do determinado nos números anteriores, a direção de cada Parque de Campismo
poderá aprovar e fazer cumprir normas específicas de gestão corrente relativas ao funcionamento
do Parque e à utilização dos respetivos equipamentos e instalações, sempre no estrito cumprimento
do presente Regulamento.

Artigo 3.°
(Período de funcionamento)
1. Os Parques de Campismo funcionam de 1 de janeiro a 31 de dezembro de cada ano, salvo
interrupções determinadas por motivo justificado e devidamente publicitado, competindo ao
Conselho de Administração da Fundação INATEL determinar os períodos de funcionamento.
2. Os Parques de Campismo encerram um mês por ano para retirada de equipamento, limpeza,
manutenção, reabrindo depois desse período ocorrido para o sorteio de alvéolos, salvo determinação
em contrário por parte do Conselho de Administração da Fundação INATEL.
3. Os Parques de Campismo poderão ser encerrados total ou parcialmente, por outros períodos
determinados, por razões sanitárias, de higiene ou outras, por decisão do Conselho de Administração
da Fundação INATEL.
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4. O encerramento dos Parques de Campismo poderá ocorrer com um aviso prévio de 90 dias,
devendo ser retirados todos os materiais de campismo ali instalados, no decurso desse período.

Artigo 4.°
(Segurança)
Os Parques de Campismo dispõem de sistemas de segurança e proteção obrigatórios.

Artigo 5.°
(Equipamento de primeiros socorros)
1. Existe nos Parques de Campismo kits de primeiros socorros que visam auxiliar e prestar os
primeiros socorros aos campistas.
2. Os Parques de Campismo não dispõem de medicamentos para cedência aos campistas.

Artigo 6.°
(Unidades de alojamento)
1. As unidades de alojamento, a seguir designadas como UA, são alvéolos com área demarcada
pela Fundação INATEL para serem ocupados por caravanas, autocaravanas, atrelados,
tendas, avançados e cozinhas, bem como instalações de carácter complementar destinadas a
alojamento;
2. Em cada parque de campismo só é permitida a instalação de uma unidade de alojamento em
nome de um dos membros do casal, que pode ser ocupada pelo titular ou por averbados;
3. Com a instalação do material de campismo referido no ponto 1, será permitida a instalação
de coberturas superiores colocadas sobre os equipamentos, desde que respeitem os seguintes
requisitos legais:
a) Sejam de material resistente ao fogo, da classe A1, A2 e Outros (B, C, D, E e F); não
apresentem soluções de continuidade entre si; não provoquem impactos negativos
relativamente ao meio ambiente envolvente; sejam fixadas ao solo de forma segura e de
modo que não constituam um elemento inamovível;
b) Cubram apenas as tendas, caravanas e autocaravanas e não ocupem a totalidade do
espaço da unidade de alojamento (no máximo 80% de ocupação);
c) A respetiva altura máxima em relação ao teto do material coberto não ultrapasse a
distância correspondente a 10 % da largura da mesma;
d) A espessura do tubo de suporte da cobertura não ultrapasse 1,5 (uma polegada e meia);
e) A aba dos laterais acoplados à cobertura não ultrapasse os 20 cm de altura.
f) A Fundação INATEL pode determinar a cor do material das coberturas superiores,
informando e fixando a data a partir da qual tal disposição vigorará;
4. Não é permitida a instalação de coberturas laterais, nem outros equipamentos não autorizados,
sendo que a instalação de quaisquer materiais obedece a validação e autorização pela direção do
parque de campismo;
5. A instalação do material referida no n.º 3 carece de autorização dos serviços do Parque de
Campismo, devendo ser vistoriada após a sua instalação.
6. Cada unidade de alojamento estará dotada de um extintor individual, da responsabilidade do
titular da UA, com as seguintes características: 6 quilos de pó químico ou similar das classes A, B
e C e /ou Extintor de água aditivada;
7. É da responsabilidade do titular da UA colocar e manter em bom estado de conservação e de
funcionamento, e em local visível e de fácil acesso, o extintor na sua unidade de alojamento;
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CAPÍTULO II
INSCRIÇÃO, ADMISSÃO E ACESSO AOS PARQUES DE CAMPISMO
Artigo 7.º
(Inscrição)
1. A inscrição nos Parques de Campismo deve efetuar-se junto da receção, fazendo-se acompanhar
dos documentos previstos para a admissão, bem como do documento legal de identificação.
2. A inscrição constitui a reserva da UA após validação da direção do parque.

Artigo 8.º
(Admissão)
1. Entende-se por admissão nos Parques de Campismo o ato de validação e aceitação dos dados
da inscrição e a atribuição de uma UA disponível.
2. Podem ser admitidos nos parques de campismo da Fundação INATEL os associados e não
associados da Fundação INATEL, titulares de Licença Desportiva Nacional, emitida pela Federação
de Campismo e Montanhismo de Portugal ou pela Federação Internacional, ou congênere
internacional, devidamente atualizada;
3. A admissão dos campistas nos termos referidos do número anterior só poderá ocorrer mediante
a apresentação de certificado emitido por uma seguradora, de que estão abrangidos por uma
apólice que segure os objetos que constituem o conjunto do material de campismo durante a sua
permanência nos parques de campismo, bem como, a responsabilidade dos prejuízos causados a
terceiros.
4. No caso de estadias inferiores a 15 dias, os utentes deverão ser portadores de documento legal
de identificação ou do documento referido no n.º 2 do presente artigo, dependendo de autorização
por parte dos serviços e desde que proceda à liquidação prévia da totalidade da estadia, devendo
subscrever um termo de responsabilidade em que se responsabilizam pelos danos causados no
material de campismo e a responsabilidade pelos danos causados a terceiros.
5. A admissão será limitada à lotação do respetivo parque de campismo, dando prioridade aos
associados da Fundação INATEL.
6. Só será autorizada a admissão de menores de 18 anos, quando estejam acompanhados pelos
seus pais ou de outros adultos que por eles se responsabilizem.
7. É da responsabilidade do titular da UA solicitar o averbamento e desaverbamento dos elementos
do seu agregado familiar, pelos quais se responsabilizará durante a sua estadia nos Parques de
Campismo.
8. Podem ainda ser admitidos no Parque de Campismo, acompanhantes que sejam registados sob
a responsabilidade de um titular de unidade de alojamento ou averbados maiores de idade.
9. A admissão aos Parques de Campismo implica a imediata aceitação e cumprimento do presente
Regulamento.

Artigo 9.º
(Restrições à admissão)
Só podem ser admitidos os campistas:
a) Que não se encontrem sujeitos a qualquer procedimento disciplinar ou a cumprir
qualquer sanção disciplinar aplicada pela Fundação INATEL ou pela Federação de
Campismo e Montanhismo de Portugal que os inibam do acesso aos Parques de Campismo;
b) Que não sejam devedores, por qualquer título, à Fundação INATEL, incluindo as
quotizações em atraso, no caso dos associados;
c) Que não sejam portadores de armas de fogo, de pressão de ar ou outras;
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d) Que não estejam em manifesto estado de embriaguez, revelem indícios de sujeição
aos efeitos de substâncias psicotrópicas ou assumam atitudes incompatíveis com a prática
de campismo;
e) Nos demais casos previstos no presente Regulamento e em situações determinadas
pelo Conselho de Administração, sob proposta da direção dos Parques de Campismo.

Artigo 10.º
(Receção e Portaria)
1. A receção dos Parques de Campismo destina-se a prestar serviços diretamente relacionados com
a admissão, estada e saída dos campistas, aceitação e entrega de mensagens e correspondência,
assim como assuntos administrativos relacionados com a Fundação INATEL.
2. Não é permitida a entrada dos campistas nas áreas de serviço da receção e portaria.
3. Quaisquer reclamações ou sugestões que os campistas entendam fazer sobre os serviços
devem ser exaradas no livro de reclamações e/ou nos impressos próprios disponíveis na receção.
4. O estabelecimento do horário de funcionamento da receção e portaria cabe à direção dos
Parques, sendo afixado na respetiva entrada, em local apropriado para o efeito.
5. Caso a entrada ocorra fora do horário de funcionamento da receção, os campistas deverão
depositar os documentos na portaria e regularizar a sua situação no período de funcionamento
imediatamente seguinte.
6. Quando os campistas pretendam sair depois do horário de encerramento da receção, deverão
regularizar, antecipadamente, o pagamento devido e munir-se do respetivo documento comprovativo.
7. Todos os equipamentos existentes na receção e portaria são para uso exclusivo dos funcionários
que ali prestem serviço.

Artigo 11.°
(Cartões e dísticos)
1. Aos campistas (titulares e averbados) serão entregues cartões de controlo, nos termos seguintes:
a) O cartão de acesso acompanha permanentemente o seu titular, é pessoal e intransmissível,
e deverá ser sempre exibido à entrada e saída dos Parques de Campismo e quando
solicitado pelos respetivos trabalhadores e colaboradores dos mesmos;
b) O dístico de identificação da viatura é colocado no interior da mesma, junto ao parabrisas
ou tablier, de forma a ser visível do exterior;
c) O dístico de identificação do material a instalar na UA é colocado em local bem visível.
2. Serão ainda atribuídos cartões de Acompanhantes e Visitas, os quais serão devolvidos no
momento da saída do parque. Caso contrário, serão pagas as taxas de estadia até à respetiva
devolução.
3. O extravio ou a inutilização de qualquer um dos cartões de controlo causado por mau uso do
respetivo titular determinará a emissão de segunda via, cujo custo será suportado pelo mesmo, de
acordo com a tabela em vigor.

Artigo 12.°
(Acesso de veículos)
1. Só é permitido o acesso de veículos com motor ao interior dos Parques de Campismo, desde que
tenham sido previamente registados.
2. O número anterior não se aplica ao Parque de Campismo da Caparica, dado existir um parque
de estacionamento exterior.
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CAPÍTULO III
NORMAS GERAIS DE UTILIZAÇÃO
Artigo 13.°
(Período de silêncio)
1. O período de silêncio decorre entre as 00H00 e as 07H00, exceto nos casos expressa e
previamente autorizados pela direção dos Parques de Campismo.
2. Durante o período de silêncio não é permitido instalar qualquer tipo de material.

Artigo 14.º
(Acompanhantes e Visitas)
1. Os titulares e ou averbados maiores às U.A podem convidar e ou receber acompanhantes na
respetiva UA, onde podem permanecer, nas seguintes condições:
a) Desde que devidamente registados na Receção e sob a responsabilidade do titular,
podendo pernoitar na respetiva UA.
b) Com o pagamento respetivo, após terminada a estada, que deve ocorrer no dia da
saída, antes do pôr do sol e durante o período de funcionamento da receção.
c) O registo e identificação de acompanhantes é obrigatório, sendo a estadia, da
responsabilidade do titular da UA, nos termos do art.º 14.°, n.º 1 do Regulamento Geral
sobre a Proteção de Dados, não implicando a retenção do documento de identificação.
d) Em observância à lotação legal e desde que o acompanhante não seja devedor por
qualquer título, à Fundação INATEL, incluindo as quotizações em atraso.
e) A Direção do Parque pode determinar o impedimento do acesso de acompanhantes,
por razões de segurança, determinação da FCMP, lotação legal e incumprimento de
obrigações pecuniárias.
2. As visitas aos titulares e ou averbados maiores às Unidades de Alojamento, podem igualmente
ocorrer nas seguintes condições:
a) Desde que sejam recebidas, à entrada das instalações, pelo titular ou averbado maior
responsável da UA a que se destinam.
b) As visitas só podem permanecer nas instalações até às 23H30, exceto quando forem
autorizados pelo diretor do Parque a permanecer para além da hora referida, não podendo,
em caso algum, pernoitar.
c) Desde que devidamente registadas na Receção e o pagamento da taxa respetiva
inscrita na tabela de preços em vigor.
d) O registo e identificação da entrada de visitas é da responsabilidade do titular da UA,
nos termos do art.º 14.°, n.º 1 do Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados, não
implicando a retenção do documento de identificação.
e) Compete aos diretores dos Parques de Campismo avaliar a admissão das visitas, em
função da lotação e capacidade das instalações, garantindo o seu bom funcionamento.
f) As visitas não poderão entrar com as suas viaturas nos Parques de Campismo, salvo em
casos excecionais devidamente justificados e restritos ao transporte de pessoas com
mobilidade reduzida, devendo, em regra, o veículo ficar estacionado no exterior dos
Parques.
3. O não cumprimento do preceituado no presente artigo implica a proibição utilização futura para
os infratores e a instauração de procedimento disciplinar para o responsável pela entrada da visita.

Artigo 15.°
(Pagamentos)
1. O campista procederá ao pagamento das taxas, nos termos seguintes:
a) Com a inscrição e marcação da UA atribuída, procederá ao pagamento antecipado do
total da estada para períodos inferiores ou iguais a 30 dias;
b) Quando a estada for superior a 30 dias, aos primeiros 30 dias, aplica-se o estatuído
na alínea anterior. Ao restante período, o pagamento será efetuado até ao último dia útil
do mês correspondente.
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2. À exceção dos bungalows, todos os utentes abrangidos pela taxa diária de utilização e seus
materiais têm que sair antes do pôr do sol e durante o período de funcionamento da receção.
3. Relativamente ao estipulado no n.º 1, a falta de pagamento da taxa de utilização implica a
interdição da entrada do campista nos Parques de Campismo e a aplicação das seguintes taxas de
agravamento por cada período de mora:
a) Do 1.° ao 10.° dia do mês seguinte: 10%;
b) Do 11.° ao 15.° dia do mês seguinte: 15%;
c) Do 16.° ao último dia do mês seguinte: 25%;
d) Para atrasos superiores aos prazos acima definidos: 100%.
4. A Fundação INATEL goza do direito de retenção sobre o material dos campistas trazido para
os Parques de Campismo e pelo crédito dos serviços prestados e não pagos, sem prejuízo do
seguinte:
a) Decorrido o prazo estabelecido no nº 3, alínea d), o campista é avisado para, no prazo de
10 dias, liquidar a dívida, sob pena de o material instalado ser removido, não se
responsabilizando a Fundação INATEL por quaisquer danos que se verifiquem;
b) Caso não seja liquidada a divida e, após efetuado o levantamento, remoção e
armazenamento do material, pela Fundação INATEL, ficam sujeitos ao pagamento da
respetiva taxa mensal de depósito do material, de acordo com a tabela em vigor;
c) O campista é notificado do envio do seu processo aos Serviços Jurídicos da Fundação
INATEL para acompanhamento do mesmo;
d) Findo o processo judicial e na ausência de pagamento, o material considera-se
abandonado, revertendo a favor da Fundação INATEL, que avaliará o seu estado e lhe dará
o destino que entenda conveniente.

Artigo 16.°
(Animais)
Com exceção dos casos previstos na lei, não é permitida a permanência de animais nos Parques
de Campismo, não sendo admitidas as pessoas que deles se façam acompanhar.

CAPÍTULO IV
DIREITOS E OBRIGAÇÕES DOS CAMPISTAS
Artigo 17.°
(Direitos dos campistas)
São direitos dos campistas:
1. Utilizar as respetivas instalações e serviços de acordo com o disposto neste Regulamento e nas
normas emanadas pela direção dos Parques de Campismo.
2. Conhecer previamente as taxas praticadas nos Parques de Campismo.
3. Obter o comprovativo de cada pagamento efetuado.
4. Pedir o livro de reclamações, nas condições estabelecidas por Lei.
5. Ser-lhe entregue o presente Regulamento na receção dos Parques de Campismo ou poder
consultá-lo quer no placard junto à entrada dos mesmos onde se encontra afixado, quer no portal
da Fundação Inatel.
6. Que o respetivo alojamento se mantenha inviolável, excecionando as autoridades civis no
exercício das suas funções e dos responsáveis dos Parques de Campismo quando em serviço de
fiscalização.
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Artigo 18.°
(Deveres dos campistas)
São deveres dos campistas:
1. Cumprir as disposições do presente Regulamento, bem como aceitar as instruções de todos os
trabalhadores dos Parques de Campismos.
2. Comunicar à receção qualquer ato praticado pelos campistas que violem o disposto neste
Regulamento, nomeadamente, quando lese os campistas, o seu material ou o património e os
equipamentos dos Parques de Campismo.
3. Proceder ao pagamento, na receção, das taxas devidas, bem como dos prejuízos causados no
património dos Parques de Campismo, quando estes ocorram por sua responsabilidade.
4. Não introduzir pessoas nos Parques de Campismo sem autorização do responsável pelo seu
funcionamento.
5. Identificar-se prontamente sempre que lhe for solicitado pelo diretor ou por qualquer trabalhador
em serviço nos Parques de Campismo.
6. A disciplina e o respeito pelos princípios coletivos, não colidindo com o bem-estar dos utentes
acampados, no estrito cumprimento do presente regulamento no que se refere à observância dos
seguintes requisitos:
a) Abster-se de quaisquer atos suscetíveis de incomodar os demais campistas,
designadamente fazer ruído e utilizar aparelhos de rádio, televisão ou geradores.
b) Não usar linguagem, vocabulário e atos que se afastem das normas da boa educação
e dos princípios de civismo, devendo ainda abster-se de quaisquer atos de violência, sejam
eles agressões verbais ou físicas.
c) Nos termos regulamentares, compete ao titular da U.A., a responsabilidade pelo
comportamento dos seus averbados, designadamente menores, pelo que recomendamos
atitude pedagógica e de vigilância junto dos mesmos.
d) Não será permitida a permanência em zonas públicas do Parque, depois das 24
horas (meia noite) de menores de 14 anos (exclusive), salvo quando acompanhados pelos
seus progenitores.
e) Serão responsabilizados todos os progenitores e ou titulares das Unidades de Alojamento
que não respeitem as condições referidas em c) e d).
f) Não introduzir pessoas indevidamente no Parque, nem usar ou utilizar fraude ou tentativa
disso, para benefício próprio ou de outros e em prejuízo da instituição.
g) Permitir e respeitar as vistorias e fiscalização dos serviços do Parque ao material de
Campismo instalado na UA.
h) Cumprir o período de silêncio do Parque estabelecido neste Regulamento.
7. Abster-se de colocar em risco a segurança de pessoas e bens, cumprindo as regras de segurança
contra riscos de incêndio, designadamente:
a) Não fazer fogo ao ar livre, fora dos locais a esse fim destinados.
b) O Parque dispõe de grelhadores comunitários instalados em diversos locais para uso
dos campistas, em detrimento de grelhadores não validados devendo abster-se de acender
fogões ou fogareiros sem vigilância direta.
c) No uso de grelhadores, não é permitido usar produtos comburentes ou combustíveis nas
proximidades do material de campismo e ou material inflamável.
d) Não utilizar gaz propano ou industrial, devendo a botija, preferencialmente com sistema
de segurança, ser colocada em local apropriado, devidamente protegido da zona habitável,
não exposta ao sol e ao calor.
e) Os fogões das cozinhas devem ser devidamente resguardados em todo o seu perímetro,
com placa em chapa.
f) Fazer periodicamente a vistoria ao tubo de gaz que liga a bilha de gaz aos fogões, bem
como as ligações e respetivo redutor de gaz, preferencialmente por entidade certificada;
g) Todos os campistas devem conhecer a localização dos equipamentos de combate a
incêndios do Parque e usar os extintores e meios de combate a incêndio, devidamente
sinalizadas, no sentido de se proteger contra qualquer sinistro;
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h) Conhecer os caminhos de evacuação de pessoas e bens, bem como os portões de
emergência, através dos mapas sinalizados e afixados nos diversos locais do Parque de
campismo.
i) Saber como acionar o Alarme em caso de incêndio, devendo comunicar aos serviços do
Parque pelo meio mais rápido e eficiente.
j) Não usar na sua UA, espelhos expostos aos raios solares.
k) Não deixar abandonados, durante a noite, candeeiros acesos, bem como outros objetos
em local de passagem.
8. A sinalização dos Parques de Campismo e as indicações dos responsáveis pelo seu funcionamento,
deverá ser observada e respeitada designadamente:
a) A instalação do equipamento de campismo.
b) Os sinais de trânsito, no que se refere ao sentido de circulação.
c) O estacionamento proibido de veículos e motos.
d) O estacionamento proibido junto aos acessos a caminhos, alvéolos, caixas de distribuição
de energia, bicas de água e bocas de incêndio.
e) O estacionamento de veículos alimentados a GPL e de veículos conduzidos por
deficientes motores.
f) A indicação das áreas comerciais.
9. A circulação de veículos com ou sem motor deve igualmente ser observada, com os cuidados
inerentes ao interesse coletivo dos utentes acampados, designadamente:
a) Não é permitida a utilização e circulação de trotinetes elétricas.
b) Não é permitida a circulação de veículos com motor, conduzidos por utentes não
habilitados ou sem permissão legal para o efeito.
c) Não é permitida a circulação de bicicletas após o por do sol e durante o período noturno.
d) Nos restantes períodos, a circulação será permitida nos locais destinados para o efeito,
atendendo ás normas de circulação e sinalização.
e) A utilização e circulação de bicicletas por menores deve ser observada pelos progenitores
dos utilizadores, sendo da sua responsabilidade os danos, infrações e acidentes que
eventualmente possam ocorrer.
10. A instalação do material de campismo nas UA, deve cumprir os requisitos estabelecidos, sendo
relevante observar os seguintes preceitos:
a) Instalar o seu equipamento nos espaços destinados aos campistas, de modo a guardar
a distância mínima de 2 metros em relação aos equipamentos dos outros campistas;
b) Não limitar qualquer zona interior ou exterior à área que lhe for destinada para acampar,
para além da sua instalação.
c) Não implantar estruturas fixas ou proceder à pavimentação do solo ou alterar o terreno.
d) Não destruir ou molestar árvores ou outras plantas.
e) Não podem transpor os limites da UA, devendo observar e respeitar os marcos de
delimitação da mesma.
f) Não transpor as vedações existentes nas instalações dos Parques de Campismo.
g) Não utilizar na UA qualquer espaço de arrumos ou depósito de material.
h) Não serão permitidas soluções alternativas ou de expediente, com carácter permanente,
designadamente panos ráfias, plásticos, estores, segundas estruturas ou coberturas
laterais parcialmente instaladas.
i) Será interdita toda e qualquer plantação de espécies arbóreas, hortas, árvores de fruto,
canteiros de relva, flores ou jardins improvisados e ou qualquer tipo de vegetação rodeando
a UA.
11. As condições de higiene, salubridade, saúde e conforto com reflexos importantes na saúde
pública e bem-estar dos campistas, devendo ser respeitados os seguintes princípios:
a) Não abrir fossas ou utilizar o terreno para saneamento de águas ou detritos.
b) Não deixar as instalações sanitárias ou qualquer outra instalação de apoio em condições
higiénicas impróprias para o uso coletivo.
c) Conservar as instalações sanitárias que utiliza, não danificando portas, sanitas, torneiras,
etc. e contribuir para o bom estado de limpeza, higiene e manutenção das mesmas.
d) Cumprir os preceitos de higiene adotados especialmente no que se refere ao destino
dos lixos e águas sujas, lavagem e secagem de roupas.
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e) Manter o respetivo espaço de acampamento e os equipamentos nele instalados em
bom estado de conservação, higiene e limpeza.
f) Não colocar resíduos fora dos recipientes a esse fim destinados, bem como abandonar
lixo no terreno.
g) Não deixar sujo o local onde estiveram instalados.
h) Não lavar roupa ou louça fora dos locais destinados a esse fim.
i) Não utilizar água para outros fins que não sejam a higiene pessoal e lavagem de roupa
ou louça nos locais próprios.
j) Utilizar os fontanários para despejos, lavagens ou qualquer outro fim que não seja o
abastecimento de água.
k) Não deixar as torneiras abertas após a sua utilização ou contribuir, por qualquer forma,
para a danificação das canalizações.
12. A atividade comercial no interior dos Parques de Campismo está restrita às áreas comerciais,
bem como aos prestadores autorizados, devidamente certificados, pelo que não serão permitidas
outras práticas, designadamente:
a) Venda de quaisquer produtos ou géneros.
b) Prática comercial de instalação de comércio indevido.
c) Reparação e venda de equipamentos destinados a campismo
d) Venda do material de campismo com a alegação de continuar instalado no mesmo local
e sem autorização da direção dos Parques de Campismo.
e) Exercer qualquer tipo de publicidade e propaganda, seja comercial, político-partidária,
religiosa, profissional ou outra.
f) Efetuar peditórios, salvo se devida e previamente autorizados pelos diretores dos
Parques de Campismo.
13. Respeitar integralmente os princípios e valores vertidos no Código do Campista, inscrito na
Federação de Campismo e Montanhismo de Portugal.

CAPÍTULO V
EQUIPAMENTOS DE USO COMUM
Artigo 19.°
(Campos de jogos)
1. Os campos de jogos só poderão ser utilizados mediante o pagamento da taxa em vigor.
2. Os acidentes e danos de material ocorridos nos campos de jogos são da responsabilidade dos
campistas.
3. Os respetivos campos funcionam de acordo com o horário e as regras de utilização definidas e
afixadas no campo, e mediante reserva prévia que deve ser efetuada na receção e/ou na portaria.
4. A utilização dos campos de jogos poderá ser condicionada a reserva de utilização e sujeita a
regulamentação própria.

Artigo 20.°
(Parques infantis)
1. Os parques infantis só podem ser utilizados por crianças até aos 12 anos.
2. Os parques infantis funcionam de acordo com o horário e as regras de utilização definidas e
afixadas no parque infantil, na receção/portaria.
3. Os acidentes e danos de material ocorridos nos parques infantis são da responsabilidade dos
utilizadores.
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CAPÍTULO VI
VEÍCULOS
Artigo 21.°
(Veículos com motor)
1. A circulação de veículos nos Parques de Campismo só é permitida para entrada e saída dos
Parques, nomeadamente para cargas e descargas no horário fixado pela direção daqueles.
2. Os condutores dos veículos que circulam nos Parques de Campismo devem observar as
seguintes regras:
a) Não exceder a velocidade de 10 Km/h;
b) Respeitar o período para cargas e descargas, com a duração máxima de 30 minutos;
c) Cumprir a sinalização existente;
d) Não proceder à lavagem de veículos no interior dos Parques;
e) Não fazer afinações ou reparações dentro dos Parques;
f) Não buzinar;
g) Não estacionar na área destinada ao campismo;
h) Não estacionar de forma a impedir ou dificultar a circulação do trânsito ou o acesso às
UA.
3. É proibida a entrada nos Parques de Campismo a veículos de visitantes, salvo em períodos ou
situações pontuais, devidamente definidas pelos diretores dos Parques de Campismo.
4. Aos condutores que, depois de avisados, não cumpram as disposições acima indicadas, será
impedido o acesso dos seus veículos às instalações, independentemente de instauração de
procedimento disciplinar.

Artigo 22.°
(Velocípedes)
1. A circulação de bicicletas e outros veículos de rodas sem motor só é permitida nos Parques de
Campismo até ao pôr-do-sol.
2. Sem prejuízo do disposto no número anterior, a circulação dos veículos aí identificados não é
permitida nas zonas pedonais, nos blocos sanitários, nos parques infantis, nos restaurantes e nas
esplanadas, nos campos de jogos e nos caminhos de segurança entre as UA.
3. As bicicletas devem circular devidamente identificadas com o dístico relativo à respetiva UA.
4. Todos os acidentes e prejuízos provocados pelos ciclistas são da sua exclusiva responsabilidade,
sendo dos respetivos representantes legais, no caso de se tratar de menores.
5. A circulação de bicicletas pode ser condicionada nos meses de julho e agosto, por decisão dos
diretores dos Parques de Campismo.
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CAPÍTULO VII
ENERGIA ELÉTRICA
Artigo 23.°
(Utilização de energia elétrica)
1. A utilização de energia elétrica nos Parques de Campismo da Fundação INATEL está condicionada
às normas dispostas no DL n.º 393/85, de 9 de outubro, e regras técnicas em vigor, bem como o
normativo interno, pelo que o seu fornecimento deverá ser solicitado na receção.
2. As tomadas dos armários de distribuição de energia elétrica à UA (tendas, atrelados e caravanas)
são dotadas de proteção individual contra sobreintensidades, do tipo disjuntor, estabelecendo a
limitação de potência a fornecer com vista a evitar o uso de aparelhos de utilização de elevada
potência.
3. A cada UA corresponderá uma só tomada, sendo que o cabo conetor entre os armários de
distribuição e a UA deverá ter as seguintes características:
a) ficha e tomada não desmontáveis, com contato terra;
b) cabo flexível de 3 condutores, com secção de 2,5 mm2 e cumprimento de 25 metros,
referência H05VV-F (FVV) de bainha preta.
4. O fornecimento de energia elétrica pode ser interrompido quando as condições atmosféricas ou
outras causas imprevisíveis ponham em causa a segurança do funcionamento das instalações.

Artigo 24.°
(Condições)
1. Todas as UA terão de estar equipadas com um quadro elétrico, devidamente equipado com
aparelhos de proteção que confiram a utilização de equipamentos elétricos em boas condições de
segurança pelos utentes.
2. Os quadros elétricos das UA deverão ser do tipo estanque do tipo estanque, classe II de isolamento,
de acordo com a legislação e regras técnicas em vigor. Poderão ser instalados contadores.
3. É obrigatória a existência de, pelo menos, um circuito por cada componente do material montado
na unidade de alojamento, com disjuntores monofásicos até 6 amperes por circuito (ex: 1 circuito
por roulotte ou tenda + 1/ avançado+ 1/ cozinha).
4. As UA deverão possuir no quadro elétrico um aparelho de corte geral de toda a instalação, com
proteção diferencial de 30 mA para caravanas e de 10 mA para o material de campismo.
5. Toda a instalação elétrica deverá ser vistoriada pelo responsável deste sector a quando da
instalação do material, sem a qual não será feita a ligação à UA.
6. O fornecimento de energia elétrica destina-se à respetiva UA, podendo ser utilizada para
iluminação e para alimentar eletrodomésticos com consumo não superior à potência permitida, não
lhe podendo ser dado outro destino ou utilização.
7. Os cabos de ligação de energia devem ser inteiriços e sem emendas.
8. O cabo de fornecimento de energia elétrica à UA deverá ser desligado do armário de distribuição
pelo campista, sempre que este preveja estar ausente por mais de 48 horas.
9. Nas UA não são permitidos equipamentos de iluminação exterior ligados, sem que se verifique
a presença do utente.
10. Por questões de segurança é expressamente proibida a fixação de equipamentos elétricos,
nomeadamente projetores de iluminação exterior, nas árvores do parque de campismo, ainda que
estas se encontrem no espaço do alvéolo do utente, sob pena de os mesmos serem retirados sem
aviso prévio, pelos responsáveis do parque.
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Artigo 25.°
(Responsabilidade)
1. O disparo do disjuntor de proteção destinado à alimentação elétrica da UA, situado no quadro
de distribuição poderá implicar o pagamento de uma taxa a determinar pela Fundação INATEL e a
averiguação das suas causas, que poderão determinar responsabilidade civil e disciplinar, caso se
verifique que a ocorrência se deveu a sobrecarga da instalação de utilização do utente.
2. Qualquer avaria na instalação ou equipamentos elétricos das UA provocada pelo deficiente
estado do material dos mesmos é da inteira responsabilidade dos utentes e poderá ser objeto de
suspensão de fornecimento de energia elétrica até que sejam corrigidas as deficiências detetadas.
3. A obtenção de energia elétrica de forma fraudulenta, nomeadamente através de outra unidade
ou alvéolo, ou utilizando tomadas elétricas que se destinam a outros fins, implicará o corte de
fornecimento de energia e o desencadeamento de um processo disciplinar que poderá determinar
a proibição da utilização das instalações dos Parques de Campismo da Fundação Inatel.

CAPÍTULO VIII
OBJECTOS ACHADOS E MATERIAL DESOCUPADO
Artigo 26.°
(Objetos achados)
1. Todos os objetos achados devem ser entregues na receção dos respetivos Parques de Campismo.
2. Na receção existirá um livro próprio onde se anotará o nome da pessoa que os encontrou e o
nome do proprietário dos objetos, quando estes forem devolvidos.
3. Se os objetos achados não forem reclamados, no prazo de um ano, ficarão pertença da Fundação
INATEL, que se reserva no direito de lhes dar o destino que considere conveniente.

Artigo 27.º
(Material desocupado)
1. Os Parques de Campismo podem dispor de um local para a recolha e o parqueamento de material
desocupado.
2. O período de funcionamento deste espaço será definido pela direção de cada Parque de
Campismo e será afixado na receção.
3. As taxas a aplicar para o estacionamento de material serão as constantes na tabela em vigor.
4. O material de campismo desocupado e estacionado, designadamente as caravanas, devem
permanecer sem avançados ou cozinhas e os atrelados completamente desmontados.
5. Quando o material se encontrar em depósito, o campista pode visitar os Parques, só podendo
pernoitar caso o material seja retirado para a zona de acampamento.
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CAPÍTULO IX
RESPONSABILIDADE DOS CAMPISTAS
Artigo 28.°
(Prejuízos causados)
1. A Fundação INATEL declina qualquer responsabilidade sobre acidentes pessoais, ocorrência
de danos, furtos ou incêndios nos veículos, material de campismo ou quaisquer outros objetos
pertença dos campistas, assim como sobre quaisquer danos causados por intempéries.
2. Os acidentes causados por veículos e velocípedes no interior dos Parques são regulados pelo
Código de Estrada e demais regulamentação em vigor, nomeadamente a prevista nos arts. 21° e
22° do presente Regulamento.

CAPÍTULO X
FISCALIZAÇÃO DA APLICAÇÃO DO REGULAMENTO
Artigo 29.°
(Comissão de Fiscalização da Aplicação do Regulamento)
1. Compete à Comissão de Fiscalização da Aplicação do Regulamento verificar e garantir a efetiva
aplicação do presente Regulamento.
2. Os poderes de garantia e de fiscalização atribuem à Comissão de Fiscalização da Aplicação
do Regulamento a faculdade de investigar oficiosamente os factos e aplicar, em cada caso, aos
infratores as sanções correspondentes.
3. A Comissão de Fiscalização da Aplicação do Regulamento é composta pelos diretores dos Parques
de Campismo, pelo coordenador nacional dos Parques de Campismo, por um representante dos
campistas por estes designado e pelo Diretor de Serviços de Hotelaria ou Diretor de Departamento.
4. Em caso de acumulação das funções de director e de coordenador nacional dos Parques de
Campismo, cabe ao diretor dos serviços que tutela os Parques de Campismo designar quem
substitui o diretor do parque.

Artigo 30.°
(Sanções)
1. Aos campistas que não cumpram o Regulamento poderão ser aplicadas as seguintes sanções:
a) Advertência;
b) Repreensão registada;
c) Suspensão preventiva até 30 dias;
d) Suspensão;
e) Expulsão.
2. As sanções previstas nas alíneas a) e b) do n.º 1 poderão ser aplicadas imediatamente pelos
diretores dos Parques, sem prejuízo da Comissão de Fiscalização ter conhecimento das mesmas.
3. Nos casos em que a gravidade da situação justifique a interdição temporária de permanência no
Parque, poderão os diretores dos Parques de Campismo aplicar a medida de suspensão preventiva
prevista na alínea c) do nº 1, sujeita a ratificação pela Comissão de Fiscalização da Aplicação do
Regulamento.
4. As restantes sanções serão aplicadas pela Comissão de Fiscalização da Aplicação do
Regulamento, devendo, sempre que possível, ser garantida a prévia audiência do infrator.
5. A sanção de suspensão, quando for determinada por um período superior a 6 (seis) meses,
implica o levantamento do respetivo material.
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Artigo 31.°
(Garantia de recurso)
Das deliberações tomadas pela Comissão de Fiscalização da Aplicação do Regulamento cabe
recurso para o Conselho de Administração da Fundação INATEL.

CAPÍTULO XI
DISPOSIÇÕES DIVERSAS
Artigo 32.°
(Casos omissos)
Os casos omissos serão resolvidos pela direção dos Parques de Campismo, tendo em atenção os
princípios expressos no presente Regulamento e na legislação em vigor.

Artigo 33.°
(Entrada em vigor)
O presente Regulamento entra em vigor na data da respetiva publicação.
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